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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 29  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 
ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูมทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับ
นี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม 
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  บทน ำ 
 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล  (Monitoring and Evaluation)  มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถ
ก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติ
ตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  1.2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  1.3 ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  1.4  ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี

ส่วนที่ 1 
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ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเ ร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2.2 เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพ
ผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  2.3 เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.4 เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5 เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล    
โคกตูม  หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
              2.6.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิ บห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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  3.1 กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่น  คัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่น  คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  3.2 กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  3.2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3.2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
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ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  3.2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  3.2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ
โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  
ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมลูที่เป็นจริงต่อไป  
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สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ประ กาศ ผลก า รติ ด ต า มแล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในต าบล. ./อปท. . . .
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดั งกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  หน้าที ่17 
 

 
  4.1  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
  4.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  4.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  4.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  4.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
  4.2  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.2.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
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  4.2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  4.3  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  4.3.1  การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การ
ทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกู หมู่ที่ 7 (จะใช้การ
ทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  4.3.2  การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์
เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไป
การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   4.3.3  การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  4.3.4  การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศ
ทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
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  4.3.5   เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  5.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  5.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  5.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบล..../องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
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     กำรติดตำมและประเมินผล 
   ---------------- 

   
1.  สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
  1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
     1.1.1  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565   ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม  
    1.1.2  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกตูม มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 คุณภาพชีวิต 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร 
        ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
        ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ 
  
       2) พันธกิจประกอบด้วย 
        พันธกิจที่ 1 มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและ
           เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
        พันธกิจที่ 2  ด าเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
        พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมให้สวัสดิการ และความช่วยเหลือต่างๆ ได้แก่ เด็กเยาวชน
            สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพ
            ชีวิตที่ดี ทางด้านการกีฬา และความเข้มแข็งของชุมชน 
        พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีสุขภาพอนามัย
            ดีรวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนอนุรักษ์  
            ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 
         พันธกิจที ่5  เพ่ือให้ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
            และสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่  2 
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        พันธกิจที ่6  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
            ต าบลที่ยั่งยืนเกิดความเข้มแข็ง 
        พันธกิจที่ 7  ด าเนินการเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
            รวมทั้งป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
        พันธกิจที่ 8  ด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า 
        
       3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 ร้อยละ 70 ขึ้นไปประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้
          มีความสะดวก และรวดเร็ว 
       จุดมุ่งหมายที่ 2 รอ้ยละ 70 ขึ้นไป ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน สามารถพ่ึงตนเองได้ 
       จุดมุ่งหมายที่ 3 ร้อยละ 70 ขึ้นไป ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน การ
          สังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคมความน่าอยู่ 
       จุดมุ่งหมายที่ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป ประชาชนมีความรู้ และบ ารุงรักษา 
          ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
       จุดมุ่งหมายที่ 5 ร้อยละ 70 ขึ้นไป ประชาชนมีมลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
          ท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
       จุดมุ่งหมายที ่6 ร้อยละ 70 ขึ้นไป การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และมีส่วนร่วม
          จากทุกภาคส่วน 
       จุดมุ่งหมายที ่7 ร้อยละ 70 ขั้นไป ประชาชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติด 
       จุดมุ่งหมายที ่8 ร้อยละ 70 ขึ้นไป ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น 
       
      4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

แนวทางการพัฒนาที่ 1  
1.   ก่อสร้างและปรับปรุงถนนและทางระบายน้ า ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  

           และเป็นไปตามระบบผังเมือง 
2. ขยายเขตและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้การได้ดีและทั่วถึง 
3. ติดตั้งปรับปรุงป้ายต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง 
4. การก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ได้คุณภาพและทั่วถึง 
5. การบริการสาธารณะให้ได้คุณภาพและท่ัวถึง 
6. การพัฒนาการใช้ที่ดินให้ได้ 
7. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการบริโภค และการเกษตร 
8. การพัฒนาระบบขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
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แนวทางการพัฒนาที่ 2 1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพ่ือการมี 
      งานท าและเพ่ิมรายได ้
2.  ส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตผลของชุมชน 
3. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตลอดจนเกษตร 
      ทฤษฎีใหม่ 
4. ส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ประชาชน 

  
แนวทางการพัฒนาที่ 3 1.  เสริมพัฒนาด้านครอบครัวเด็กและเยาวชน 

2.  ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพการพัฒนาศักยภาพของสตรี 
3. ให้กลักประกันผู้สูงอายุ 
4. ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ 
      หรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส 
5. ส่งเสริมและให้สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่

ประชาชน 
6   ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชนและโรงเรียน 
7.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 แนวทางการพัฒนาที่ 4  1.   สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา 

2.   ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอก 
      ระบบ 
3.  อนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม 

 
แนวทางการพัฒนาที่ 5 1.   สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการ 
                                     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุม 
      และก าจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพ 
3.   ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม 

 
แนวทางการพัฒนาที่ 6 1.  พัฒนาระบบการบริหารงานองค์การบริหารส่วน 

     ต าบล 
2. พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานส่วนต าบล 
3. จัดหาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนสถานที่

ปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริมความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
5. ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการด าเนินการเพิ่มรายได้ของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
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  แนวทางการพัฒนาที่ 7 1.  ส่งเสริมและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แนวทางการพัฒนาที่ 8 1.  ส่งเสริมระบบคุ้มครองสุขภาพ 

2. ส่งเสริมระบบป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
อันตราย 

3. ส่งเสริมการป้องกันและก าจัดพาหะ 
 

  1.2 แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
    1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงพัฒนำ 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 

1. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้างและปรับปรุง
ถนนและทางระบายน้ า 
ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง
และเป็นไป 
ตามระบบผังเมือง 
2. ขยายเขตและปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้การ
ได้ดีและทั่วถึง 
3. ติดตั้งปรับปรุงป้าย
ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 
4. การก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านให้ได้คุณภาพและ
ทั่วถึง 
5. การบริการสาธารณะ
ให้ได้คุณภาพและท่ัวถึง 
6. การพัฒนาการใช้ที่ดิน
ให้ได ้
7. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การบริโภค และ
การเกษตร 
8. การพัฒนาระบบขยะ
มูลฝอยสิ่งปฏิกูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
                              

 
 

   76 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

47,595,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,422,500 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 

2. ด้านเศรษฐกิจ
และการแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

2.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการประกอบ
อาชีพเพ่ือการมีงานท า
และเพ่ิมรายได้ 
2.2 ส่งเสริมการตลาด
ให้กับผลิตผลของชุมชน 
2.3 ส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง
ตลอดจนเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 
2.4 ส่งเสริมการกระจาย
รายได้แก่ประชาชน 

 
 
 
        
     

 
  14 

 
    
      
 

 
 
 
 
         
          

444,800 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

- 

3. คุณภาพชีวิต 1.  เสริมพัฒนาด้าน
ครอบครัวเด็กและเยาวชน 
2. ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ
การพัฒนาศักยภาพของ
สตรี 
3. ให้หลักประกันผู้สูงอายุ 
4. ให้การสงเคราะห์และ
สนับสนุนให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้
พิการหรือทุพพลภาพและ
ผู้ด้อยโอกาส 
5. ส่งเสริมและให้
สวัสดิการและการ
สงเคราะห์แก่ประชาชน 
6. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
ระดับชุมชนและโรงเรียน 
7. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,269,200 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,159,463 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 

4. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. สนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจด้านการศึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาท้ังในระบบและ
นอกระบบ 
3. อนุรักษ์ส่งเสริมสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณีที่ดี
งาม 

 
         
      
                              

58 
      
 

 
 
 
 

   22,399,400 
          
      

 
 
 
 

7 

 
 
 
 

2,801,500 

5. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

1. สร้างจิตส านึกและ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
ควบคุมและก าจัด
มลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพ 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มี
ความสวยงาม 
 

 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     1,290,000 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 

6. ด้านการเมือง
การบริหาร 

1. พัฒนาระบบการ
บริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
2. พัฒนาความรู้
ความสามารถของ
พนักงานส่วนต าบล 
3. จัดหาปรับปรุง
เครื่องมือเครื่องใช้
ตลอดจนสถานที่
ปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริมความมั่นคง
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
5. ปรับปรุงและพัฒนา
วิธีการด าเนินการเพิ่ม
รายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 
         
      
                              
      
      
 
 

  24 

 
 
 
 
         
          
      
 
     1,793,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 

255,332 

7. การพัฒนา
ด้านการป้องกัน
และปราบปราม
ยาเสพติด 

1. ส่งเสริมและป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

 
3 

 
170,000 

 
- 

 
- 

8. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
สุขภาพ 

1.  ส่งเสริมระบบ
คุ้มครองสุขภาพ 
2.  ส่งเสริมระบบป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ
อันตราย 
3.  ส่งเสริมการป้องกัน
และก าจัดพาหะน าโรค 
4. ส่งเสริมด้านการให้
ความรู้สาธารณสุขมูลฐาน
แก่ประชาชน 

 
 
 
 

10 
 
 
 
       

 
 
 
 

705,000 
 
 
 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

137,350 

รวม 232 84,666,400 33 12,776,145 
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1.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2565 
     1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565  
        เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ไดด้ าเนินการจริง 
         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจริง 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนและ
ทางระบายน้ า ให้ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึงและเป็นไปตามระบบผังเมือง 
2. ขยายเขตและปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะให้ใช้การได้ดีและทั่วถึง 
3. ติดตั้งปรับปรุงป้ายต่าง ๆ อย่าง
ทั่วถึง 
4. การก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านให้ได้คุณภาพและ
ทั่วถึง 
5.  กา รบริ ก า รสาธ ารณะให้ ไ ด้
คุณภาพและทั่วถึง 
6. การพัฒนาการใช้ที่ดินให้ได้ 
7. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการบริโภค 
และการเกษตร 
8. การพัฒนาระบบขยะมูลฝอยสิ่ง
ปฏิกูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

67 

 
 
 
 
      
 
 
 

     45,172,500       

1. เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจริง 

2. ด้านเศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

2.1 ส่ ง เสริมและสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพเพ่ือการมีงานท าและ
เพ่ิมรายได ้
2.2 ส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตผล
ของชุมชน 
2.3 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงตลอดจนเกษตรทฤษฎีใหม่ 
2.4 ส่งเสริมการกระจายรายได้แก่
ประชาชน 

 
 
 
 

14 

 
 
 
    

  444,800 

1. เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 
2. พ้ืนที่ด าเนินการบางแห่งเป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคล และ
พ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืนจึงไม่สามารถด าเนินการ
ได้ 
3. ปัญหาการไม่ครอบคลุม และขาดความชัดเจนของ
กฎหมายที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ส าหรับใช้ในการ
ด าเนินการโครงการพัฒนาต่างๆ  

 

3. คุณภาพชีวิต 1.  เสริมพัฒนาด้านครอบครัวเด็กและ
เยาวชน 
2. ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพการพัฒนา
ศักยภาพของสตรี 
3. ให้หลักประกันผู้สูงอายุ 
4. ให้การสงเคราะห์และสนับสนุน
ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และผู้ด้อยโอกาส 
5. ส่งเสริมและให้สวัสดิการและการ
สงเคราะห์แก่ประชาชน 
6. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชน
และโรงเรียน 
7. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 

 
 

34 

 
 
 
 
 
 

  3,109,737 

1. เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 
2. ปัญหาการไม่ครอบคลุม และขาดความชัดเจนของ
กฎหมายที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ส าหรับใช้ในการ
ด าเนินการโครงการพัฒนาต่างๆ 
3. บุคลากรขาดความรอบรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในการท างาน 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจริง 

4. ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจด้าน
การศึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบ 
3. อนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรม
และประเพณีที่ดีงาม 

 
 

51 

 
 

   19,597,900 

1. เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 
2. ปัญหาการไม่ครอบคลุม และขาดความชัดเจนของ
กฎหมายที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ ส าหรับใช้ในการ
ด าเนินการโครงการพัฒนาต่างๆ 
3. บุคลากรขาดความรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ในการท างาน 

 
5. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

1. สร้างจิตส านึกและตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการควบคุมและก าจัด
มลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพ 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความ
สวยงาม 
 

 
 
 

6 

 
 
 

1,290,000 

1. เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 
2. บุคลากรขาดความรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ในการท างาน 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจริง 

6. ด้านการเมืองการ
บริหาร 

1. พัฒนาระบบการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล 
2. พัฒนาความรู้ความสามารถของ
พนักงานส่วนต าบล 
3. จัดหาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้
ตลอดจนสถานที่ปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริมความม่ันคงและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการ
ด าเนินการเพ่ิมรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 
      

16 

    
 
 
 
 

     1,557,668     
     

1. เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 
2. บุคลากรขาดความรอบรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ในการท างาน 

7. ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

1. ส่งเสริมและป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

3 170,000 1. เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 

8. ด้านสาธารณสุข และ
สุขภาพ 

1.  ส่งเสริมระบบคุ้มครองสุขภาพ 
2.  ส่งเสริมระบบป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่ออันตราย 
3.  ส่งเสริมการป้องกันและก าจัด
พาหะน าโรค 
4. ส่งเสริมด้านการให้ความรู้
สาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน 
 

 
 
 

8 

 
 
 

 567,650   

1. เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 
 

รวม 199 71,910,255  
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     1.3.2  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
       เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการจริง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1.ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน ให้ได้
มาตรฐานและท่ัวถึง
และเป็นไป 
ตามระบบผังเมือง 

1. ปรับเกรดถนนภายใน
ต าบลโคกตูม 
 

ปรับเกรดถนนภายในต าบล
โคกตูม 

153,000 มีเส้นทางคมนาคม
สะดวก 

เชิงปริมำณ 
- ขนาดมาตรฐาน
ของถนน 
เชิงคุณภำพ 
- มีการคมนาคม
สะดวก 

2. โครงการวางท่อระบายน้ า
ถนนท านบคลองชลประทาน 
บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ 9 
ต าบลโคกตูม  
อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.60 x  1.00 ม.  
จ านวน 10 จุด ๆ ละ 14
ท่อน เทคอนกรีตเสริมเหล็ก
รองรับท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมยาแนวรอยต่อท่อด้วย
ปูนทราย งานก าแพงคอนกรีต
เสริมเหล็กรัดปากท่อระบาย
น้ า 

382,000 มีเส้นทางคมนาคม
สะดวก 

เชิงปริมำณ 
- ขนาดมาตรฐาน
ของถนน 
เชิงคุณภำพ 
- มีการคมนาคม
สะดวก 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  3. โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้าน
โคกรัง สายทางท านบคลอง
ห้วยจบกเกร็งตอนล่างบ้านโคก
รัง - บ้านโคกตูม ต าบลโคกตูม  
อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

สภำพเดิมเป็นถนน
ดิน 
ด ำเนินกำร 
ซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกผิว
จราจร กว้าง 3.00 
เมตร  ยาว 2,900 
เมตร หินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10  เมตร 
หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 
870 ลูกบาศก์เมตร 

476,500 
 

มีเส้นทางคมนาคม
สะดวก 

เชิงปริมำณ 
- ขนาดมาตรฐาน
ของถนน 
เชิงคุณภำพ 
- มีการคมนาคม
สะดวก 

4. โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้าน
โคกรังพัฒนา สายทางคลอง
ชลประทานเชื่อมทางหลวง
ชนบท (ป้อมยาม) 
 

ซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกผิว
จราจร กว้าง 3.00 
เมตร  ยาว 2,000 
เมตร ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10  เมตร 
หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 
600 ลบ.ม. 

330,000 
 

มีเส้นทางคมนาคม
สะดวก 

เชิงปริมำณ 
- ขนาดมาตรฐาน
ของถนน 
เชิงคุณภำพ 
- มีการคมนาคม
สะดวก 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  5. โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ผิวจราจรหินคลุก หมุ่ที่ 1 บ้าน
โคกตูม สายทางท านบคลอง
ห้วยปอ บ้านโคกตูม – บ้าน 
โคกเพชร ต าบลโคกตูม  
อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

สภำพเดิม  
เป็นถนนดิน 
ด ำเนินกำร 
ซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกผิว
จราจร กว้าง 3.00 
เมตร  ยาว 1,350 
เมตร หินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10  เมตร 
หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 
405 ลูกบาศก์เมตร 

223,000 มีเส้นทางคมนาคม
สะดวก 

เชิงปริมำณ 
- ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนที่ได้รับ
การบริการ 
เชิงคุณภำพ 
- ประชาชนได้รับ
บริการทาง
การแพทย์เร็วขึ้น 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  6. โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลงหินคลุก สายทางท่ีนานาง
สงวน ถึงท่ีนานางรอน หมู่ที่ 4 
บ้านหนองตะขบ ต าบลโคกตูม 
อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

สภำพเดิม 
เป็นถนนดิน 
ด ำเนินกำร 
- งานเสริมถนนดิน
ถม กว้าง 4 เมตร  
ยาว 50 เมตร 
ดินถมหนาเฉลี่ย0.10 
เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
100 ลบ.ม.  
- งานเสริมถนนดิน
ถม กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 
หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 480  
ลบ.ม. 

270,000 การป้องกันไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุในหมู่บ้าน 

เชิงปริมำณ 
- ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนที่ได้รับ
การบริการในการ
เดินทางช่วง
เทศกาล 
เชิงคุณภำพ 
- ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 
มากขึ้น 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  7. โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 2  
บ้านโคกตูม สายทางหลัง
โรงเรียนบ้านโคกตูม ถึงช่วง 
ที่นานายตุม ชาวนา 

สภำพเดิม 
เป็นถนนดิน 
ด ำเนินกำร 
ซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกผิว
จราจร กว้าง 3.00 
เมตร  ยาว 1,000 
เมตร หินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10  เมตร 
หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 
300 ลูกบาศก์เมตร 

166,000 ประชาชนได้รับ
บริการทางการแพทย์
อย่างรวดเร็ว 

เชิงปริมำณ 
- ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนที่ได้รับ
การบริการ 
เชิงคุณภำพ 
- ประชาชนได้รับ
บริการทาง
การแพทย์เร็วขึ้น 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  8. โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้าน
โคกตูม สายทางบ้านโคกตูม - 
บ้านโคกตะแบก 
 

สภำพเดิม 
เป็นถนนดิน 
ด ำเนินกำร 
ซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกผิว
จราจร กว้าง 3.00 
เมตร  ยาว 1,000 
เมตร หินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10  เมตร 
หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 
300 ลูกบาศก์เมตร 

160,000 การป้องกันไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุในหมู่บ้าน 

เชิงปริมำณ 
- ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนที่ได้รับ
การบริการในการ
เดินทางช่วง
เทศกาล 
เชิงคุณภำพ 
- ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 
มากขึ้น 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  9. โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้าน
โคกตูม สายทางบ้านโคกตูม - 
บ้านหนองม่วงพัฒนา ต าบล
โคกตูม อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

สภำพเดิม 
เป็นถนนดิน 
ด ำเนินกำร 
ซ่อมแซมถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกผิว
จราจร กว้าง 3.00 
เมตร  ยาว 2,000 
เมตร หินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10  เมตร 
หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 
600 ลูกบาศก์เมตร 

262,000 ประชาชนได้รับ
บริการทางการแพทย์
อย่างรวดเร็ว 

เชิงปริมำณ 
- ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนที่ได้รับ
การบริการ 
เชิงคุณภำพ 
- ประชาชนได้รับ
บริการทาง
การแพทย์เร็วขึ้น 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. ด้านคุณภาพชีวิต ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

1. โครงการเตรียมความ
พร้อมและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 

อปพร.ภายในต าบล 
โคกตูม 100 คน 

4,995 การป้องกันไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุในหมู่บ้าน 

เชิงปริมำณ 
- ร้อยละ 60 
ของประชาชนที่
ได้รับการบริการ
ในการเดินทาง
ช่วงเทศกาล 
เชิงคุณภำพ 
- ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย 
มากขึ้น 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. ด้านคุณภาพชีวิต ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

2. โครงการเตรียมความพร้อม
และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง
เทศกาลวันสงกรานต์ 
 

อปพร.ภายในต าบล 
โคกตูม 100 คน 

4,968 การป้องกันไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุในหมู่บ้าน 

เชิงปริมำณ 
- ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนที่ได้รับ
การบริการในการ
เดินทางช่วง
เทศกาล 
เชิงคุณภำพ 
- ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 
มากขึ้น 

ส่งเสริมและให้
สวัสดิการและการ
สงเคราะห์แก่
ประชาชน 

3. โครงการแพทย์ฉุกเฉิน อาสาสมัครกู้ชีพ  
ทั้ง 10 หมู่บ้าน 

432,000 ประชาชนได้รับ
บริการทางการแพทย์
อย่างรวดเร็ว 

เชิงปริมำณ 
- ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนที่ได้รับ
การบริการ 
เชิงคุณภำพ 
- ประชาชนได้รับ
บริการทาง
การแพทย์เร็วขึ้น 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

3. ด้านคุณภาพชีวิต
(ต่อ) 

ส่งเสริมและให้
สวัสดิการและการ
สงเคราะห์แก่
ประชาชน 

4. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุภายในต าบล
โคกตูม 

6,644,300 ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

เชิงปริมำณ 
- 75 % ของเด็ก
และเยาวชนใน    
ต.โคกตูมเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภำพ 
- เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย 

ส่งเสริมและให้
สวัสดิการและการ
สงเคราะห์แก่
ประชาชน 
 

5. เบี้ยยังชีพเอดส์  ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
ต าบลโคกตูม ที่มี
แพทย์รับรองและ 
ท าการวินิจฉัย
เรียบร้อยแล้ว 

54,000 ผู้ป่วยโรคเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

เชิงปริมำณ 
- จ านวนผู้ป่วย
เอดส์ที่ได้รับเบี้ย 
เชิงคุณภำพ 
- คุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยเอดส์ 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

3. ด้านคุณภาพชีวิต
(ต่อ) 

ส่งเสริมและให้
สวัสดิการและการ
สงเคราะห์แก่
ประชาชน 
 

6. เบี้ยยังชีพความพิการ  ผู้พิการในเขตต าบล
โคกตูม 

7,200 ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

เชิงปริมำณ 
- จ านวนผู้พิการ 
ที่ได้รับเบี้ย 
เชิงคุณภำพ 
- คุณภาพชีวิตของ 
ผู้พิการ 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

7. โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น"สถานที่กลาง" 

เพ่ือให้เป็นศูนย์กลาง
ของ อปท. ในเขต
อ าเภอประโคนชัยใน
การรวบรวมข้อมูล
ปัญหาความต้องการ
ของประชาชน การ
ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นๆใน
การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 

12,000 
 

ความเดือดร้อนของ 
ผู้ประสบปัญหา
บรรเทาลง 

เชิงปริมำณ 
- 80 % ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
เชิงคุณภำพ 
- บรรเทาความ
เดือดร้อนผู้ประสบ
ปัญหา 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาท้ังในระบบ
และนอกระบบ 
 

1.  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

-  เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกตูม 
ได้แก่ 
-  อาหารกลางวัน 
-  สื่อการเรียนการ
สอน 

716,760 
 

- ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก สังกัดอบต.
โคกตูม สามารถ
จัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 
(ข้ันพื้นฐาน)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เชิงปริมำณ 
- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล
โคกตูม   
จ านวน  2  แห่ง 
เชิงคุณภำพ 
- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดอบต.โคก
ตูมสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ต่อ) 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาท้ังในระบบ
และนอกระบบ 
 

2. อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านโคกตูม 
 

- เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ที่ยากจนได้รับอาหาร
กลางวันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ 

548,120 เด็กนักเรียนที่ยากจน
ได้รับอาหารกลาง
วันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ 

เชิงปริมำณ 
- เด็กอนุบาล - ป.6.  
ในต าบลโคกตูมได้รับ
อาหารกลางวันที่ถูก
ตามหลักโภชนาการ 
ครบ100 % 
เชิงคุณภำพ 
- เด็กมีสุขภาพ 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาท้ังในระบบ
และนอกระบบ 
 

3. อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านราษฎร์นิยม 
 

- เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ที่ยากจนได้รับอาหาร
กลางวันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ 

297,160 เด็กนักเรียนที่ยากจน
ได้รับอาหารกลาง
วันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ 

เชิงปริมำณ 
- เด็กอนุบาล - ป.6.  
ในต าบลโคกตูมได้รับ
อาหารกลางวันที่ถูก
ตามหลักโภชนาการ 
ครบ100 % 
เชิงคุณภำพ 
- เด็กมีสุขภาพ 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ต่อ) 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาท้ังในระบบ
และนอกระบบ 
 

4. อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านโคกรัง 
 

- เพ่ือให้เด็กนักเรียนที่
ยากจนได้รับอาหารกลาง
วันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ 

417,020 เด็กนักเรียนที่ยากจน
ได้รับอาหารกลาง
วันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ 

เชิงปริมำณ 
- เด็กอนุบาล - ป.6.  
ในต าบลโคกตูมได้รับ
อาหารกลางวันที่ถูก
ตามหลักโภชนาการ 
ครบ 100 % 
เชิงคุณภำพ 
- เด็กมีสุขภาพ 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาท้ังในระบบ
และนอกระบบ 
 

5. อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านหนองตะขบ 
 

- เพ่ือให้เด็กนักเรียนที่
ยากจนได้รับอาหารกลาง
วันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ 

462,440 เด็กนักเรียนที่ยากจน
ได้รับอาหารกลาง
วันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ 

เชิงปริมำณ 
- เด็กอนุบาล - ป.6.  
ในต าบลโคกตูมได้รับ
อาหารกลางวันที่ถูก
ตามหลักโภชนาการ 
ครบ100 % 
เชิงคุณภำพ 
- เด็กมีสุขภาพ 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ต่อ) 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาท้ังในระบบ
และนอกระบบ 
 

6. อาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านหนองม่วงพัฒนา 
 

- เพ่ือให้เด็กนักเรียนที่
ยากจนได้รับอาหารกลาง
วันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ 

260,000 เด็กนักเรียนที่ยากจน
ได้รับอาหารกลาง
วันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ 

เชิงปริมำณ 
- เด็กอนุบาล - ป.6.  
ในต าบลโคกตูมได้รับ
อาหารกลางวันที่ถูก
ตามหลักโภชนาการ 
ครบ100 % 
เชิงคุณภำพ 
- เด็กมีสุขภาพ 

อนุรักษ์ส่งเสริม สืบ
สาน วัฒนธรรม 
ประเพณีที่ดีงาม 

7. เข้าร่วมงานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
งานเทศกาลข้าวมะลิหอม
ปลาจ่อมกุ้งชมทุ่งนก 

- ประชาชนภายในต าบล
โคกตูม 

100,000 
 

- ประเพณีอันดีงาม
ท้องถิ่นยังคงอยู่และ
สืบไป 

เชิงปริมำณ 
- 70 % ของ
ประชาชนในเขตต าบล
โคกตูมได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 
เชิงคุณภำพ 
- ประชาชนในเขต
ต าบล 
โคกตูมได้ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

6. ด้านการเมืองและ
การบริหาร(ต่อ) 

พัฒนาระบบการ
บริหารงานองค์การ 
บริหารส่วนบุคคล 

1. งานรัฐพิธี 
 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง 
และผู้น าชุมชน  
ต าบลโคกตูม 

1,500 
 

คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 
ลูกจ้าง และผู้น าชุมชน 
ต าบลโคกตูมเกิดความ
จงรักภักดีต่อ
ประเทศชาติและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เชิงปริมำณ 
- ผู้เข้าร่วมงานรัฐ
พิธี 
เชิงคุณภำพ 
- เกิดความ
จงรักภักดีต่อ
ประเทศชาติและ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

พัฒนาระบบการ
บริหารงานองค์การ 
บริหารส่วนบุคคล 

2. โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี
ประเพณี และงานส าคัญทาง
ราชการ 

อุดหนุนทั่วไปที่ท า
การปกครองอ าเภอ
ประโคนชัย 

10,000 คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้างและ
ประชาชนต าบล 
โคกตูม ร่วมส่งเสริมงาน
รัฐพิธีในวันส าคัญทาง
ราชการ 

เชิงปริมำณ 
60% ขึ้นไปจ านวน
เข้าร่วมรัฐพิธี 
เชิงคุณภำพ 
- เกิดความ
จงรักภักดีต่อ
ประเทศชาติและ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

6. ด้านการเมืองและ
การบริหาร(ต่อ) 

พัฒนาความรู้
ความสามารถของ
พนักงานส่วนต าบล 

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (กองการศึกษาฯ) 

คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างและ สมาชิก
สภา อบต. 

58,768 คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างและ
สมาชิกสภา อบต.
ได้รับความรู้ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เชิงปริมำณ 
- 70 % ของ
การอบรม
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
เชิงคุณภำพ 
- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

พัฒนาความรู้
ความสามารถของ
พนักงานส่วนต าบล 

4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (ส านักปลัด) 
 

คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างและ สมาชิก
สภา อบต. 

111,228 พนักงานส่วนต าบล 
ครูผู้ดูแลเด็กและ
พนักงานจ้างได้รับ
ความรู้ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เชิงปริมำณ 
- 70 % ของ
การอบรม
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
เชิงคุณภำพ 
- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

6. ด้านการเมืองและ
การบริหาร(ต่อ) 

พัฒนาความรู้
ความสามารถของ
พนักงานส่วนต าบล 

5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (กองสวัสดิการฯ) 
 

คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจา้งและ สมาชิก
สภา อบต. 

6,164 คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างและ
สมาชิกสภา อบต.
ได้รับความรู้ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เชิงปริมำณ 
- 70 % ของ
การอบรม
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
เชิงคุณภำพ 
- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

พัฒนาความรู้
ความสามารถของ
พนักงานส่วนต าบล 

6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (กองคลัง) 
 

คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างและ สมาชิก
สภา อบต. 

53,824 คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างและ
สมาชิกสภา อบต.
ได้รับความรู้ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เชิงปริมำณ 
- 70 % ของ
การอบรม
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
เชิงคุณภำพ 
- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

6. ด้านการเมืองและ
การบริหาร(ต่อ) 

พัฒนาความรู้
ความสามารถของ
พนักงานส่วนต าบล 

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (กองช่าง) 
 

คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างและ สมาชิก
สภา อบต. 

5,664 คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างและ
สมาชิกสภา อบต.
ได้รับความรู้ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เชิงปริมำณ 
- 70 % ของ
การอบรม
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
เชิงคุณภำพ 
- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

พัฒนาความรู้
ความสามารถของ
พนักงานส่วนต าบล 

8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (การรักษาความสงบ
ภายใน) 
 

คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างและ สมาชิก
สภา อบต. 

8,184 คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างและ
สมาชิกสภา อบต.
ได้รับความรู้ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เชิงปริมำณ 
- 70 % ของ
การอบรม
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
เชิงคุณภำพ 
- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

8. ด้านสาธารณสุข 
 

ส่งเสริมการป้องกัน
ก าจัดพาหะน าโรค 
และป้องกันโรคทาง
ปศุสัตว์ 

1. โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ภายในต าบลโคกตูม 90,000 
 

ประชาชนไม่เป็นโรค
ไข้เลือดออก 

เชิงปริมำณ 
- จ านวนผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง 
- จ านวนยุงลายลดลง 
เชิงคุณภำพ 
- มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
- ประชาชนมีสุขภาพ 
ที่ด ี
เชิงประโยชน์ 
- การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ป้องกัน 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

8. ด้านสาธารณสุข 
(ต่อ) 

ส่งเสริมการป้องกัน
ก าจัดพาหะน าโรค 
และป้องกันโรคทาง
ปศุสัตว์ 

2. โครงการป้องกันและแก้ไข
โรคสัตว์ 

ป้องกันและแก้ไข 
โรคสัตว์เช่น ค่าจัดซื้อ
วัคซีน ค่าตอบแทน 
ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจัด
อบรมทบทวนอาสา
ปศุสัตว์และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็น 

47,350 
 

ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและคุมก าเนิด 
และโรคอื่นๆทางสัตว์ 

เชิงปริมำณ 
- โรคสัตว์ลดลง 
- จ านวนผู้ป่วย
ลดลงคุมก าเนิด 
และโรคอื่นๆทาง
สัตว์ 
เชิงคุณภำพ 
- มีสภาพแวดล้อมที่
ดี 
- ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี 
เชิงประโยชน์ 
- การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ป้องกัน 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
โครงกำรพัฒนำ 
ที่ด ำเนินกำรจริง 
(จ ำนวนโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน 
ที่ด ำเนินกำรจริง 

(บำท) 

เป้ำหมำย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

1. โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนน 
ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง และ
เป็นไป ตามระบบผังเมือง 

9 
 
 

2,422,500 
 
 
 

9 
 

 
 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

2.3 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงตลอดจนเกษตร
ทฤษฎีใหม ่
 

- 
 

 
 

 

- 
 
 
 
 

- 
 

 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
คุณภาพชีวิต 

1. ให้การสงเคราะห์และ
สนับสนุนให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส 
2. ส่งเสริมและให้สวัสดิการและ
การสงเคราะห์แก่ประชาชน 
3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ 
ความเข้มแข็งของชุมชน 

1 
 
 

2 
 

4 
 

7,200 
 
 

6,698,300 
 

453,963 

1 
 
 

2 
 

4  
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 
โครงกำรพัฒนำ 
ที่ด ำเนินกำรจริง 
(จ ำนวนโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน 
ที่ด ำเนินกำรจริง 

(บำท) 

เป้ำหมำย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา   
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาท้ังในระบบและ 
นอกระบบ 
3. อนุรักษ์ส่งเสริมสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม 

6 
 
 

1 

2,701,500 
 
 

100,000 
 

6 
 

 
1 

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
บ้านเมืองน่าอยู่
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. สร้างจิตส านึกและตระหนัก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

1. พัฒนาระบบการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล 
2. พัฒนาความรู้ความสามารถ
ของพนักงานส่วนต าบล 
 

2 
 

6 
 
 

11,500 
 

243,832 
 
 

2 
 

6 
 
 

8. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขสุขภาพ 

1. ส่งเสริมระบบป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่ออันตราย 
2.ส่งเสริมการป้องกันและ 
ก าจัดพาหะ 

1 
 

2 
 

14,850 
 

137,350 
 

1 
 

2 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 

โครงกำรพัฒนำ 
ที่ด ำเนินกำรจริง 

(จ ำนวน
โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน 
ที่ด ำเนินกำร

จริง 
(บำท) 

เป้ำหมำย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจำกเป้ำหมำย 

ที่ประชำชนได้รับ 

1. โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.1 ก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน ให้ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง และเป็นไป  ตาม
ระบบผังเมือง 

         9 
 
 

2,422,500 
 

1. เกรดปรับผิวจราจรภายในต าบล 
2. โครงการวางท่อระบายน้ าถนนท านบคลอง
ชลประทาน บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ 9 ต าบล
โคกตูม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
3. โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุก 
หมู่ที่ 3 บ้านโคกรัง สายทางท านบคลองห้วย
จบกเกร็งตอนล่างบ้านโคกรัง - บ้านโคกตูม 
ต าบลโคกตูม  อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
4. โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุก 
หมู่ที่ 9 บ้านโคกรังพัฒนา สายทางคลอง
ชลประทานเชื่อมทางหลวงชนบท (ป้อมยาม) 
5. โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุก 
หมุ่ที่ 1 บ้านโคกตูม สายทางท านบคลอง 
ห้วยปอ บ้านโคกตูม – บ้าน โคกเพชร  
ต าบลโคกตูม  อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
6. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทาง
ที่นานางสงวน ถึงท่ีนานางรอน หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองตะขบ ต าบลโคกตูม อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

มีเส้นทางคมนาคมสะดวก 
มีเส้นทางคมนาคมสะดวก 
 
 
มีเส้นทางคมนาคมสะดวก 
 
 
 
มีเส้นทางคมนาคมสะดวก 
 
 
มีเส้นทางคมนาคมสะดวก 
 
 
 
มีเส้นทางคมนาคมสะดวก 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 

โครงกำรพัฒนำ 
ที่ด ำเนินกำรจริง 

(จ ำนวน
โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน 
ที่ด ำเนินกำร

จริง 
(บำท) 

เป้ำหมำย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจำกเป้ำหมำย 

ที่ประชำชนได้รับ 

1. โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

   7. โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุก 
หมู่ที่ 2 บ้านโคกตูม สายทางหลังโรงเรียนบ้าน
โคกตูม ถึงช่วงที่นานายตุม ชาวนา 
8. โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุก 
หมู่ที่ 2 บ้านโคกตูม สายทางบ้านโคกตูม - บ้าน
โคกตะแบก 
9. โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุก 
หมู่ที่ 1 บ้านโคกตูม สายทางบ้านโคกตูม - บ้าน
หนองม่วงพัฒนา ต าบลโคกตูม  
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

มีเส้นทางคมนาคมสะดวก 
 
 

มีเส้นทางคมนาคมสะดวก 
 
 
มีเส้นทางคมนาคมสะดวก 

2. ด้านเศรษฐกิจ
และการแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 

2.1 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงตลอดจนเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

- - - - 

3. ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

3.4 ให้การสงเคราะห์และ
สนับสนุนให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้
พิการหรือทุพพลภาพและ
ผู้ด้อยโอกาส 

1 7,200 1. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ในเขตต าบล
โคกตูม 

ความเดือดร้อนของผู้ประสบ
ปัญหาบรรเทาลง 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 

โครงกำรพัฒนำ 
ที่ด ำเนินกำรจริง 

(จ ำนวน
โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน 
ที่ด ำเนินกำร

จริง 
(บำท) 

เป้ำหมำย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจำกเป้ำหมำย 

ที่ประชำชนได้รับ 

3. ด้านคุณภาพ
ชีวิต  (ต่อ) 
 

3.5 ส่งเสริมและให้สวัสดิการ
และการสงเคราะห์  แก่
ประชาชน 

2 6,698,300 1. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตต าบล
โคกตูม 
2. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพเอดส์ แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
ในเขตต าบลโคกตูม 
 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
ผู้ป่วยโรคเอดส์มีคุณภาพชีวิต 
ที่ด ี
 

3.7 ส่ ง เสริมคุณภาพชี วิ ต
และความเข้มแข็งของชุมชน 

4 
 

453,963 
 

1. โครงการเตรียมความพร้อมและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 
2. โครงการเตรียมความพร้อมและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
3. โครงการแพทย์ฉุกเฉิน 
 
4. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
สถานที่กลาง" 

การป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใน
หมู่บ้าน 
การป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใน
หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับบริการทาง
การแพทย์อย่างรวดเร็ว 
ความเดือดร้อนของ 
ผู้ประสบปัญหาบรรเทาลง 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 

โครงกำรพัฒนำ 
ที่ด ำเนินกำรจริง 

(จ ำนวน
โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน 
ที่ด ำเนินกำร

จริง 
(บำท) 

เป้ำหมำย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจำกเป้ำหมำย 

ที่ประชำชนได้รับ 

4. ด้านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาท้ังในระบบและ
นอกระบบ 
 
 
 

6 2,701,500 
 

1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
2. อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกตูม 
 
 
3. อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 
 
 
4. อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกรัง 
 
 
5. อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองตะขบ 

- ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก สังกัดอบต.โคกตูม 
สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา 
(ข้ันพื้นฐาน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เด็กนักเรียนที่ยากจนได้รับ
อาหารกลางวันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลักโภชนาการ 
- เด็กนักเรียนที่ยากจนได้รับ 
อาหารกลางวันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลักโภชนาการ 
- เด็กนักเรียนที่ยากจนได้รับ
อาหารกลางวันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลักโภชนาการ 
- เด็กนักเรียนที่ยากจนได้รับ
อาหารกลางวันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลักโภชนาการ 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 

โครงกำรพัฒนำ 
ที่ด ำเนินกำร

จริง 
(จ ำนวน
โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน 
ที่ด ำเนินกำร

จริง 
(บำท) 

เป้ำหมำย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจำกเป้ำหมำย 

ที่ประชำชนได้รับ 

4. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
(ต่อ) 
 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาท้ังในระบบและ
นอกระบบ 
 

  6. อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองม่วง
พัฒนา 

- เด็กนักเรียนที่ยากจนได้รับอาหารกลาง
วันที่เพียงพอถูกสุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ 

4.3 อนุรักษ์ส่งเสริม  
สืบสาน วัฒนธรรม 
ประเพณีท่ีดีงาม 

1 100,000 
 

1. โครงการเข้าร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น “งานเทศกาลข้าวมะลิ
หอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย” 

- ประเพณีอันดีงามท้องถิ่นยังคงอยู่ 
และสืบไป 
 
 

6. ด้าน
การเมืองและ
การบริหาร 

6.1 พัฒนาระบบการ
บริหารงานองค์การ 
บริหารส่วนบุคคล  

2 11,500 
 

1. งานรัฐพิธี 
 
 
 
 
2. โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธีประเพณี 
และงานส าคัญทางราชการ 

คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และผู้น าชุมชน 
ต าบลโคกตูมเกิดความจงรักภักดีต่อ
ประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ต าบลพนักงานจ้างและประชาชนต าบล 
โคกตูม ร่วมส่งเสริมงานรัฐพิธีในวันส าคัญ
ทางราชการ 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 

โครงกำรพัฒนำ 
ที่ด ำเนินกำรจริง 

(จ ำนวน
โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน 
ที่ด ำเนินกำร

จริง 
(บำท) 

เป้ำหมำย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจำกเป้ำหมำย 

ที่ประชำชนได้รับ 

6. ด้านการเมือง
และการบริหาร 
(ต่อ) 
 

6.2 พัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงาน
ส่วนต าบล 

6 243,832 
 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
(ส านักปลัด) 
 
 
 
 
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
(กองการศึกษาฯ) 
 
 
 
3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองช่าง) 

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบลลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างและสมาชิกสภา อบต. 
ได้รับความรู้ เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล ครูผู้ดูแลเด็กและ
พนักงานจ้างได้รับความรู้เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล ครูผู้ดูแลเด็กและ
พนักงานจ้างได้รับความรู้ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 

โครงกำรพัฒนำ 
ที่ด ำเนินกำรจริง 

(จ ำนวน
โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน 
ที่ด ำเนินกำร

จริง 
(บำท) 

เป้ำหมำย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจำกเป้ำหมำย 

ที่ประชำชนได้รับ 

6. ด้านการเมือง
และการบริหาร 
(ต่อ) 
 

6.2 พัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงาน
ส่วนต าบล 

  4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
(กองคลัง) 
 
 
 
 
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
(กองสวัสดิการฯ) 
 
 
 
6.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
(การรักษาความสงบภายใน) 
 
 
 
 

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบลลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างและสมาชิกสภา อบต. 
ได้รับความรู้ เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล ครูผู้ดูแลเด็กและ
พนักงานจ้างได้รับความรู้เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล ครูผู้ดูแลเด็กและ
พนักงานจ้างได้รับความรู้ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ 

โครงกำรพัฒนำ 
ที่ด ำเนินกำรจริง 

(จ ำนวน
โครงกำร) 

จ ำนวนเงิน 
ที่ด ำเนินกำร

จริง 
(บำท) 

เป้ำหมำย  
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

ผลที่ได้รับจริง 
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจำกเป้ำหมำย 

ที่ประชำชนได้รับ 

8. ด้านสาธารณสุข 
 

8.3 ส่งเสริมการป้องกัน
ก าจัดพาหะน าโรค และ
ป้องกันโรคทางปศุสัตว์ 

2 137,350 1. โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
 
2. โครงการป้องกันและแก้ไขโรคสัตว์ 

ประชาชนไม่เป็นโรค
ไข้เลือดออก 
 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
คุมก าเนิด และโรคอ่ืนๆทาง
สัตว์ 
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  3.2 แผนงำนที่ด ำเนินกำร ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2564 
    3.2.1 ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
     1. แผนงำนเคหะและชุมชน 

ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
ตำม

แผนพัฒนำ 
ด ำเนิน 
กำรจริง 

1. เกรดปรับผิวจราจรภายในต าบล 
 

โครงการเกรดปรับผิว
จราจรภายในต าบล
โคกตูม  ให้มีความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมาของประชาชน   

โครงการเกรดปรับผิว
จราจรภายในต าบลโคก
ตูม  ให้มีความสะดวก
ในการสัญจรไปมาของ
ประชาชน   

200,000 153,000 100 77 

2. โครงการวางท่อระบายน้ าถนนท านบ
คลองชลประทาน บ้านโคกรังพัฒนา 
หมู่ที่ 9 ต าบลโคกตูม  
อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- วางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด Ø 0.60 
x  1.00 ม.  จ านวน 
10 จุด ๆ ละ 14ท่อน 
เทคอนกรีตเสริมเหล็ก
รองรับท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมยาแนว
รอยต่อท่อด้วยปูน
ทราย งานก าแพง
คอนกรีตเสริมเหล็กรัด
ปากท่อระบายน้ า 

- วางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด Ø 0.60 x  
1.00 ม.  จ านวน 10 
จุด ๆ ละ 14ท่อน เท
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รองรับท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อมยาแนว
รอยต่อท่อด้วยปูน
ทราย งานก าแพง
คอนกรีตเสริมเหล็กรัด
ปากท่อระบายน้ า 

383,400 382,000 100 99 
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ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
ตำม

แผนพัฒนำ 
ด ำเนิน 
กำรจริง 

3. โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจร
หินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านโคกรัง สายทาง
ท านบคลองห้วยจบกเกร็งตอนล่าง
บ้านโคกรัง - บ้านโคกตูม  
ต าบลโคกตูม  อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

สภำพเดิมเป็นถนนดิน 
ด ำเนินกำร 
ซ่อมแซมถนนดินพร้อม
ลงหินคลุกผิวจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 2,900 เมตร หิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.10  
เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
870 ลูกบาศก์เมตร 

สภำพเดิมเป็นถนนดิน 
ด ำเนินกำร 
ซ่อมแซมถนนดินพร้อม
ลงหินคลุกผิวจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร   
ยาว 2,900 เมตร  
หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10  เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่ 
น้อยกว่า 870 
ลูกบาศก์เมตร 

477,500 476,500 100 99 

4. โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจร
หินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านโคกรังพัฒนา 
สายทางคลองชลประทานเชื่อมทาง
หลวงชนบท (ป้อมยาม) 
 

ซ่อมแซมถนนดินพร้อม
ลงหินคลุกผิวจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร ลง
หินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10  เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 600 ลบ.ม. 

ซ่อมแซมถนนดินพร้อม
ลงหินคลุกผิวจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 
2,000 เมตร ลงหิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.10  
เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
600 ลบ.ม. 

330,200 330,000 
 

100 99 
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ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
ตำม

แผนพัฒนำ 
ด ำเนิน 
กำรจริง 

5. โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจร
หินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านโคกตูม สาย
ทางท านบคลองห้วยปอ  
บ้านโคกตูม – บ้านโคกเพชร  
ต าบลโคกตูม  
อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

สภำพเดิม 
เป็นถนนดิน 
ด ำเนินกำร 
ซ่อมแซมถนนดินพร้อม
ลงหินคลุกผิวจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 1,350 เมตร หิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.10  
เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
405 ลูกบาศก์เมตร 

สภำพเดิม 
เป็นถนนดิน 
ด ำเนินกำร 
ซ่อมแซมถนนดินพร้อม
ลงหินคลุกผิวจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 
1,350 เมตร หินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 405 
ลูกบาศก์เมตร 

223,900 223,000 100 99 
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ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
ตำม

แผนพัฒนำ 
ด ำเนิน 
กำรจริง 

6. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 
สายทางท่ีนานางสงวน ถึงที่นา 
นางรอน หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะขบ  
ต าบลโคกตูม อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

สภำพเดิม 
เป็นถนนดิน 
ด ำเนินกำร 
- งานเสริมถนนดินถม 
กว้าง 4 เมตร  ยาว 
50 เมตร 
ดินถมหนาเฉลี่ย0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 100 
ลบ.ม.  
- งานเสริมถนนดินถม 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 480  
ลบ.ม. 

สภำพเดิม 
เป็นถนนดิน 
ด ำเนินกำร 
- งานเสริมถนนดินถม 
กว้าง 4 เมตร  ยาว 
50 เมตร 
ดินถมหนาเฉลี่ย0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 100 
ลบ.ม.  
- งานเสริมถนนดินถม 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 480  
ลบ.ม. 

270,300 270,000 100 99 
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ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
ตำม

แผนพัฒนำ 
ด ำเนิน 
กำรจริง 

7. โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจร
หินคลุก หมู่ที่ 2  บ้านโคกตูม สาย
ทางหลังโรงเรียนบ้านโคกตูม ถึงช่วง 
ที่นานายตุม ชาวนา 

สภำพเดิม 
เป็นถนนดิน 
ด ำเนินกำร 
ซ่อมแซมถนนดินพร้อม
ลงหินคลุกผิวจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร หิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.10  
เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
300 ลูกบาศก์เมตร 

สภำพเดิม 
เป็นถนนดิน 
ด ำเนินกำร 
ซ่อมแซมถนนดินพร้อม
ลงหินคลุกผิวจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 
1,000 เมตร หินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 300 
ลูกบาศก์เมตร 

166,600 166,000 100 99 
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ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
ตำม

แผนพัฒนำ 
ด ำเนิน 
กำรจริง 

8. โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจร
หินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านโคกตูม สาย
ทางบ้านโคกตูม - บ้านโคกตะแบก 

สภำพเดิม 
เป็นถนนดิน 
ด ำเนินกำร 
ซ่อมแซมถนนดินพร้อม
ลงหินคลุกผิวจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร หิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.10  
เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
300 ลูกบาศก์เมตร 

สภำพเดิม 
เป็นถนนดิน 
ด ำเนินกำร 
ซ่อมแซมถนนดินพร้อม
ลงหินคลุกผิวจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 
1,000 เมตร หินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 300 
ลูกบาศก์เมตร 

166,600 166,000 100 99 
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ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
ตำม

แผนพัฒนำ 
ด ำเนิน 
กำรจริง 

9. โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจร
หินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านโคกตูม สาย
ทางบ้านโคกตูม - บ้านหนองม่วง
พัฒนา ต าบลโคกตูม  
อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

สภำพเดิม 
เป็นถนนดิน 
ด ำเนินกำร 
ซ่อมแซมถนนดินพร้อม
ลงหินคลุกผิวจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร หิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.10  
เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 
600 ลูกบาศก์เมตร 

สภำพเดิม 
เป็นถนนดิน 
ด ำเนินกำร 
ซ่อมแซมถนนดินพร้อม
ลงหินคลุกผิวจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 
2,000 เมตร หินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 600 
ลูกบาศก์เมตร 

330,200 262,000 100 79 
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    3.2.3 ยุทธศำสตร์ด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี  
  1. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 

ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
ตำม

แผนพัฒนำ 
ด ำเนิน 
กำรจริง 

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 

อปพร.ภายในต าบล 
โคกตูม จ านวน 100 
คน 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

10,000 4,995 100 50 

2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 

อปพร.ภายในต าบล 
โคกตูม จ านวน 100 
คน 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

10,000 4,968 100 50 

3. โครงการแพทย์ฉุกเฉิน อาสาสมัครกู้ชีพ  
ทั้ง 10 หมู่บ้าน 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการแพทย์
ฉุกเฉิน อบต.โคกตูม  
ในการเหมาบริการ
อาสากู้ชีพ เพ่ือให้
ปฏิบัติงานเป็นราย
เดือน/รายวัน/ราย
ชั่วโมง 

450,000 432,000 100 96 
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   2. แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
ตำม

แผนพัฒนำ 
ด ำเนิน 
กำรจริง 

1. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น"สถานที่กลาง" 

เพ่ือให้เป็นศูนย์กลาง
ของ อปท. ในเขต
อ าเภอประโคนชัยใน
การรวบรวมข้อมูล
ปัญหาความต้องการ
ของประชาชน การ
ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นๆในการ
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้ 
จ่ายให้ศูนย์กลางของ 
อปท. ในเขตอ าเภอ 
ประโคนชัยในการ
รวบรวมข้อมูลปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน  
การประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นๆในการ
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน 

12,000 12,000 100 100 
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  5. แผนงำนงบกลำง 

ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
ตำม

แผนพัฒนำ 
ด ำเนิน 
กำรจริง 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุภายในต าบล 
โคกตูม 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ แก่ผู้สูงอายุ
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
โคกตูม 

6,000,000 6,644,300 100 111 

2. เบี้ยยังชีพความพิการ  ผู้พิการในต าบล 
โคกตูม 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ความพิการ แก่ผู้
พิการในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
โคกตูม 

2,000,000 7,200 100 0.36 
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ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
ตำม

แผนพัฒนำ 
ด ำเนิน 
กำรจริง 

3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ผู้ป่วยโรคเอดส์ ต าบล
โคกตูม ที่มีแพทย์
รับรองและท าการ
วินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
เอดส์ แก่ผู้ป่วย 
โรคเอดส์ ที่แพทย์
ได้รับรองและ ท าการ
วินิจฉัยแล้ว และมี
ความเป็นอยูย่ากจน  
หรือถูกทอดทิ้งขาด 
ผู้อุปการะดูแล  
ไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้
ในเขตพ้ืนที่ต าบล 
โคกตูม 

90,000 54,000 100 60 
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 3.2.4 ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 1  แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
ตำม

แผนพัฒนำ 
ด ำเนิน 
กำรจริง 

1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
 

-  เพ่ือสนับสนุนค่าใช้ 
จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
โคกตูม ได้แก่ 
-  อาหารกลางวัน 
-  สื่อการเรียนการ
สอน 

เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกตูม 

800,000 716,760 100 90 

2. อาหารกลางวันโรงเรียน 
บ้านโคกตูม 
 

- เพ่ือให้เด็กนักเรียนที่
ยากจนได้รับอาหาร
กลางวันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส าหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

7๐๐,๐๐๐ 548,120 100 78 
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ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
ตำม

แผนพัฒนำ 
ด ำเนิน 
กำรจริง 

3. อาหารกลางวันโรงเรียน 
บ้านราษฎร์นิยม 

- เพ่ือให้เด็กนักเรียนที่
ยากจนได้รับอาหาร
กลางวันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส าหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

400,000 297,160 100 74 

4. อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกรัง 
 

- เพ่ือให้เด็กนักเรียนที่
ยากจนได้รับอาหาร
กลางวันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส าหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

500,000 417,020 100 83 

5. อาหารกลางวันโรงเรียน 
บ้านหนองตะขบ 

- เพ่ือให้เด็กนักเรียนที่
ยากจนได้รับอาหาร
กลางวันที่เพียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส าหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

600,000 462,440 100 70 
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ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
ตำม

แผนพัฒนำ 
ด ำเนิน 
กำรจริง 

6. อาหารกลางวันโรงเรียน 
บ้านหนองม่วงพัฒนา 

- เพ่ือให้เด็กนักเรียนที่
ยากจนได้รับอาหาร
กลางวันทีเ่พียงพอถูก
สุขลักษณะตามหลัก
โภชนาการ 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส าหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

400,000 260,000 100 65 

 
 
 2. แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
ตำม

แผนพัฒนำ 
ด ำเนิน 
กำรจริง 

1. โครงการเข้าร่วมงานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น “งาน
เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้งชม
ทุ่งนก 
ประโคนชัย”   

ประชาชนภายในต าบล 
โคกตูม 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการ
เข้าร่วมงานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น  “งาน
เทศกาลข้าวมะลิ
หอม  ปลาจ่อม
กุ้ง  ชมทุ่งนกประ
โคนชัย” 

150,000 
 

100,000 100 67 
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 3.2.6 ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 
 1. แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป 
 

ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
ตำม

แผนพัฒนำ 
ด ำเนิน 
กำรจริง 

1. งานรัฐพิธี คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 
ลูกจ้าง และผู้น าชุมชน 
ต าบลโคกตูม 

เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าพวงมาลัย  
ช่อดอกไม้  
กระเช้าดอกไม้ และ
พวงมาลา พานพุ่ม 

10,000 1,500 100 15 

2. โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี และวัน
ส าคัญทางราชการ 

อุดหนุนทั่วไปที่ท าการ
ปกครองอ าเภอประ
โคนชัย 

เพ่ืออุดหนุนทั่วไปที่
ท าการปกครอง
อ าเภอประโคน
ชัย  ให้แก่ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอประ
โคนชัย 

10,000 10,000 100 100 
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ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
ตำม

แผนพัฒนำ 
ด ำเนิน 
กำรจริง 

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ส านักปลัด) 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง และ 
สมาชิกสภา อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
เดนิทางไปราชการ  
หรือไปอบรม 
ประชุม สัมมนา ใน
ราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร  
ของผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาฯ  
พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง รวมทั้ง
ผู้ที่ได้รับค าสั่งจาก
นายกฯ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ 

200,000 111,228 100 56 
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 2. แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
ตำม

แผนพัฒนำ 
ด ำเนิน 
กำรจริง 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
(ส านักปลัด) 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง และ 
สมาชิกสภา อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  
หรือไปอบรม 
ประชุม สัมมนา ใน
ราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร  
ของผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาฯ  
พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง รวมทั้ง
ผู้ที่ได้รับค าสั่งจาก
นายกฯ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ 

50,000 8,184 100 16 
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 3. แผนงำนกำรศึกษำ 

ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
ตำม

แผนพัฒนำ 
ด ำเนิน 
กำรจริง 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(กองการศึกษาฯ) 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง และ 
สมาชิกสภา อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  
หรือไปอบรม 
ประชุม สัมมนา ใน
ราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร  
ของผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาฯ  
พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง รวมทั้ง
ผู้ที่ได้รับค าสั่งจาก
นายกฯ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ 

100,000 58,768 100 59 
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 5. แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
ตำม

แผนพัฒนำ 
ด ำเนิน 
กำรจริง 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(กองสวัสดิการฯ) 
 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง และ 
สมาชิกสภา อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  
หรือไปอบรม 
ประชุม สัมมนา ใน
ราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร  
ของผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาฯ  
พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง รวมทั้ง
ผู้ที่ได้รับค าสั่งจาก
นายกฯ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ 

80,000 6,164 100 8 
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 6. แผนงำนเคหะและชุมชน 

ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
ตำม

แผนพัฒนำ 
ด ำเนิน 
กำรจริง 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(กองช่าง) 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง และ 
สมาชิกสภา อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  
หรือไปอบรม 
ประชุม สัมมนา ใน
ราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร  
ของผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาฯ  
พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง รวมทั้ง
ผู้ที่ได้รับค าสั่งจาก
นายกฯ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ 

80,000 5,664 100 7 
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 3.2.8 ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 
 1. แผนงำนสำธำรณสุข  

ล ำดับ โครงกำร 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
ตำม

แผนพัฒนำ 
ด ำเนิน 
กำรจริง 

1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ภายในต าบลโคกตูม เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

90,000 90,000 100 100 

2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขโรคสัตว์ 

ป้องกันและแก้ไขโรค
สัตว์เช่น ค่าจัดซื้อ
วัคซีน ค่าตอบแทน 
ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าจัดอบรมทบทวน
อาสาปศุสัตว์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและแก้ไข 
โรคสัตว์ 

60,000 47,350 100 79 
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  4 สรุปโครงกำรทั้งหมดประจ ำปีงบประมำณ 2564 
    1. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ ร้อยละที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ 
(บาท) 

ด ำเนินกำรจริง
(บาท) 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 

1 เกรดปรับผิวจราจรภายในต าบล 
 

200,000 153,000 100 77 

2 โครงการวางท่อระบายน้ าถนนท านบคลองชลประทาน บ้านโคกรังพัฒนา 
หมู่ที่ 9 ต าบลโคกตูม อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

383,400 382,000 100 99 

3 โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านโคกรัง สายทาง
ท านบคลองห้วยจบกเกร็งตอนล่างบ้านโคกรัง - บ้านโคกตูม  
ต าบลโคกตูม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย ์

477,500 476,500 100 99 

4 โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านโคกรังพัฒนา 
สายทางคลองชลประทานเชื่อมทางหลวงชนบท (ป้อมยาม) 

330,200 330,000 
 

100 99 

5 โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านโคกตูม สายทาง
ท านบคลองห้วยปอ บ้านโคกตูม – บ้านโคกเพชร  ต าบลโคกตูม  
อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

223,900 223,000 100 99 

6 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทางท่ีนานางสงวน ถึงที่นา 
นางรอน หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะขบ ต าบลโคกตูม อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

270,300 270,000 100 99 

7 โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 2  บ้านโคกตูม สายทาง
หลังโรงเรียนบ้านโคกตูม ถึงช่วง ที่นานายตุม ชาวนา 

166,600 166,000 100 99 
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ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ ร้อยละที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ 
(บาท) 

ด ำเนินกำรจริง
(บาท) 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 

8 โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านโคกตูม สายทาง
บ้านโคกตูม - บ้านโคกตะแบก 

166,600 166,000 100 99 

9 โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านโคกตูม สายทาง
บ้านโคกตูม - บ้านหนองม่วงพัฒนา ต าบลโคกตูม  อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

330,200 262,000 100 79 

รวม 2,548,700 2,422,500 100 95 

 
3.  ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตท่ีดี 

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ ร้อยละที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ 
(บาท) 

ด ำเนินกำรจริง
(บาท) 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 10,000 4,995 100 50 
2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ 10,000 4,968 100 50 
3 โครงการแพทย์ฉุกเฉิน 450,000 432,000 100 96 
4 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น"สถานที่กลาง" 
12,000 12,000 100 100 

5 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,000,000 6,644,300 100 111 
6 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,000,000 7,200 100 0.36 
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000 54,000 100 60 

รวม 8,572,000 7,159,463 100 84 
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4.  ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ ร้อยละที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ 
(บาท) 

ด ำเนินกำรจริง
(บาท) 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 800,000 716,760 100 90 
2 อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกตูม 7๐๐,๐๐๐ 548,120 100 78 
3 อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 400,000 297,160 100 74 
4 อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกรัง 500,000 417,020 100 83 
5 อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองตะขบ 600,000 462,440 100 70 
6 อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 400,000 260,000 100 65 
7 โครงการเข้าร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น “งานเทศกาลข้าว

มะลิหอม ปลาจ่อมกุ้งชมทุ่งนกประโคนชัย”   
150,000 

 
100,000 100 67 

รวม 3,550,000 2,801,500 100 79 
 

6.  ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ ร้อยละที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ 
(บาท) 

ด ำเนินกำรจริง
(บาท) 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 

1 งานรัฐพิธี 10,000 1,500 100 15 
2 โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี และวันส าคัญทางราชการ 10,000 10,000 100 100 
3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส านักปลัด) 200,000 111,228 100 56 
4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส านักปลัด) 50,000 8,184 100 16 
5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองการศึกษาฯ) 100,000 58,768 100 59 
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ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ ร้อยละที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ 
(บาท) 

ด ำเนินกำรจริง
(บาท) 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 

6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองสวัสดิการฯ) 80,000 6,164 100 8 
7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองช่าง) 80,000 5,664 100 7 

รวม 530,000 201,508 100 38 
 
 

8.  ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ ร้อยละที่ด ำเนินกำร 

ตำมแผนพัฒนำ 
(บาท) 

ด ำเนินกำรจริง
(บาท) 

ตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 

1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 90,000 90,000 100 100 
2 โครงการป้องกันและแก้ไขโรคสัตว์ 60,000 47,350 100 79 

รวม 150,000 137,350 100 92 
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ส่วนที่ 3  ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
----------------- 

 
1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำป ี
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 20    100 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 100 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 60 92 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 10 100 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 10 100 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 0. 10 10 100 
 3.4 วิสัยทัศน์  5 5 100 
 3.5 กลยุทธ์   5 5 100 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 4 80 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 4 80 
 3.8 แผนงาน  5 4 80 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 4 80 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4 80 

รวมคะแนน 100 95 95 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
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  1.2 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20 20 
 

100  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น 
ที่ ตั้ ง ข อ งห มู่ บ้ า น / ชุ ม ชน /ต า บ ล 
ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ  ลั ก ษ ณ ะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม 
เ ช่ น  ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ข้อมูล เกี่ ยวกับระบบบริการ
พ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ 
เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สั ต ว์  กา รบริ ก า ร  กา รท่ อง เที่ ย ว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 2 100  

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา

2 2 100  
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ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับ 
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ 

2 2 100  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 2 100  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น 
รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่ น  โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสิน ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ ยนเรียนรู้  เ พ่ื อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 100  

รวม 20 20 100  
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  1.3 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

2 กำ ร วิ เ ค ร ำ ะห์ สภ ำวกำ รณ์ แล ะ
ศักยภำพ 

15 15 100  

 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความ
เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จั งห วั ด  ยุ ท ธศ าสตร์ ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ  2 0  ปี  
แผน พัฒนา เศ รษฐกิ จและสั ง คม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

2 2 100  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวม
หรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่
เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 100  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2 100  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูล
ด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่ มต่ าง  ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น 

2 2 100  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สี
เขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น การ

2 2 100  
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ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

 

ล าดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที ่

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิ เคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่S-
Strength (จุ ด แ ข็ ง ) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

2 2 100  

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการ
น า เสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไข
ปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ
แก้ไขปัญหา 

2 2 100  

2.8  สรุปผลการด า เนินงานตาม
งบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์
การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
เชิงคุณภาพ 

1 1 100  

2.9 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ 
และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน
ที่ ผ่ านมาและแนวทางการแก้ ไ ข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 
 

100  
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รวม 15 15 100  
   
 
  1.4 ยุทธศำสตร์ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศำสตร์ 65 60 92  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

10 10 100  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

10 10 100  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ   แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 10 100  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กั บ โ อ ก า ส แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ ที่ เ ป็ น

5 5 100  
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ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจ
หรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ที่            
จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่     
จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดที่ชัดเจน  

5 4 80  

3 . 7  จุ ด ยื น ท า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  
(Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิด
จากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 4 80  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่ งหมายเ พ่ือการ
พัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิด
จากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การ
จัดท า โครงการ พัฒนาท้ องถิ่ น ใน
แผน พัฒนาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี  โ ดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4 80  
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 4 80  

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุด
หรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน 
เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 4 80  
 
 
 
 

 
 

รวม 65 60 92  
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2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำป ี
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงกำร 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ครั้ง 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   10 10 100 
2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง

ปริมำณ  
10 9 90 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภำพ  

10 9 90 

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   10 9 90 
5 โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 60 50 84 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การ

ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4 80 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4 80 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4 80 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4 80 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4 80 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4 80 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 4 80 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 4 80 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4 80 
รวมคะแนน 100 87 87 

 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  งบประมาณพ.ศ. 2564          
 

 
 
 
 
 
 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
1. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม  
  1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  
   1.1.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1) จ านวนโครงการทั้งสิ้น     76 โครงการ  
    2) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ      9 โครงการ  
    3) จ านวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ    67 โครงการ  

 4) จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ  - โครงการ  
   1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
    1) จ านวนโครงการทั้งสิ้น                 14 โครงการ  
    2) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ              - โครงการ  
    3) จ านวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ        14  โรงการ  

 4) จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ   6  โครงการ   
    1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
     1)  จ านวนโครงการทั้งสิ้น    48  โครงการ  
    2) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ     7 โครงการ  
    3) จ านวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ   41 โครงการ  

 4) จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ  12  โครงการ  
                     1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          1)  จ านวนโครงการทั้งสิ้น    58 โครงการ  
    2)  จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ    7 โครงการ  
    3)  จ านวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ       51      โครงการ  

 4)  จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ  7  โครงการ   
    1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

     1)  จ านวนโครงการทั้งสิ้น    6  โครงการ  
    2)  จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  - โครงการ  
    3)  จ านวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ   6 โครงการ  

 4)  จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ 5  โครงการ  
  1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

     1)  จ านวนโครงการทั้งสิ้น    24  โครงการ  

ส่วนที ่ 4 
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    2)  จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ    8 โครงการ  
    3)  จ านวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ   16 โครงการ  

 4)  จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ 7 โครงการ  
 
  1.1.7 ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการพัฒนาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

     1)  จ านวนโครงการทั้งสิ้น    3  โครงการ  
    2)  จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  - โครงการ  
    3)  จ านวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ   3 โครงการ  

 4)  จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ 3 โครงการ  
  1.1.8 ยุทธศาสตร์ที่  8  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

     1)  จ านวนโครงการทั้งสิ้น            10  โครงการ  
    2)  จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  2 โครงการ  
    3)  จ านวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ   8 โครงการ  

 4)  จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ 4  โครงการ  
1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  
  1.2.1  เป้าหมายจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ และกลุ่มเป้าหมาย มีผลของการด าเนินการ      โดย
ผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามกลุ่มเป้าหมายและจ านวนครบถ้วนตามท่ีก าหนด  
  1.2.2 เป้าหมายจ านวนหมู่บ้าน จ านวนโรงเรียน จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ด าเนินการตาม 
โครงการ ครบตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้  
  1.2.3  เป้าหมายกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   เช่น 
กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  
  1.2.4  เป้าหมายสัดส่วนของผู้เข้าร่วมโครง เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
  1.2.5  เป้าหมายด้านสิ่งปลูกสร้าง จ านวนแห่งที่ด าเนินการ เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้  
  1.2.6  เป้าหมายด้านสถานทีด่ าเนินการโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
  2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
   1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องผ่าน กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน  
   2) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และ
อาจเกิดความเบื่อ หน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากข้ึน  
   3) ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัด
ของระเบียบ กฎหมายและงบประมาณท่ีมีจ ากัดและบางเรื่องอาจท าไม่ได้  
  2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
   1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการ จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน  
   2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะ
ทางการคลังในการ พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี 
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    3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถ ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
   4) องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม
กับภารกิจแต่ละ ด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 


